
- rood fruit en granola    volle yoghurt / coulis van rood fruit / 
            Lely granola en vers fruit.

geserveerd met witte chocolade ganache, vers fruit en amandelschaafsel.

- banaan en chocolade   volle yoghurt / chocolade granola /
            banaan en kokos

- boter / jam / nutella + 0,5
- ham / kaas + 1
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8,5BANANENBROOD

CROISSANT vers uit de oven

YOGHURT BOWL (kokosyoghurt+ 1,5)

13BEEF BURGER

10

9,5

11

EGGS MUSHROOM

EGGS BENEDICT

in knoflook gebakken paddenstoel, verse kruiden en twee 
gepocheerde scharreleieren overgoten met hollandaisesaus.

15,5GEROOSTERDE POMPOENSALADE (klein 9,5)
geroosterde pompoen, beluga linzen, baby spinazie, zoetzure ui, 
geitenkaas, waterkers, pompoenpitten, sinaasappel-gember dressing. 
(gerookte eendenborst + 4,5)

EGGS AVOCADO
waterkers, avocado, verse kruiden en twee gepocheerde 
scharreleieren overgoten met hollandaisesaus.

8,5ROEREI KLASSIEK
roerei van verse scharreleieren op smaak gebracht 
met peper en zout.

een echte klassieker – warme beenham, verse kruiden en 
twee gepocheerde scharreleieren overgoten met hollandaisesaus.

9ROEREI KAAS
roerei van verse scharreleieren met kaas en 
verse kruiden (bacon +1)

SALADS

runderburger van dubbeldoel koe met uienchutney, Lely’s mayonaise,
augurk, tomaat, romaine sla, kaas en bacon. (make it double +3,95)

(met verse friet + 3)

12VEGA BURGER
huisgemaakte burger van linzen, rode biet en kikkererwten met 
uienchutney, Lely’s mayonaise, augurk, tomaat en romaine sla.

(met verse friet + 3)

9,5
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11STEAK TARTARE
steak tartare met zoetzure groenten, truffel mayonaise, 
zwarte olijven crumble, bietenpoeder en mosterd cress.

HUMMUS & HARISSA 
klassiek gemaakte hummus met shoarma van oesterzwam, 
vegan knoflookdressing, zoetzure rode ui, pitten en zaden. 

GEROOKTE MAKREEL SALADE
waterkers, crème fraîche, bieslook, ingelegde granny smith,
zoet zure rode ui.

VAN DOBBEN KROKETTEN
1 of 2 Van Dobben kroketten met mosterd.

SOEP VAN HET MOMENT
vraag de bediening naar onze wisselende soep 
geserveerd met brood.

WENTELTEEFJE
wentelteefje van Fries suikerbrood met gepocheerde 
peer, gel van peer, kaneelijs.

HUISGEMAAKTE TAART  
vraag naar de huisgemaakte taart van het moment.

5

6

BANANENBROOD
geserveerd met witte chocolade ganache, vers fruit en 
amandelschaafsel.

LELY'S SUNDAE
peer, kaneelijs, witte chocolade crumble.

TOSTI KAAS-PADDENSTOEL
gekruide paddenstoelen, jonge kaas en truffel mayonaise.

6TOSTI HAM EN KAAS
boerenham, jonge kaas en ketchup.

8,5

ESPRESSO         2,6

DOPPIO           3,6

CAPPUCCINO       3

FLAT WHITE        4

CAFFÈ LATTE        3,1

IJSKOFFIE         4

MIMOSA           6,5

BLOODY MARY       9,5

GIN & TONIC          v.a. 9

APEROL SPRITZ      9MUNT OF GEMBERTHEE  3

VERSE JUS D’ORANGE  3,7 / 5,5

JUS-GRAPEFRUIT SAP  3,7 / 5,5

SMOOTHIE VAN DE DAG 4,1 / 6

BIOLOGISCHE APPELSAP 3

BIG TOM TOMATENSAP  4 

KOMBUCHA        4,5

prosecco en jus d’orange

wodka, Big Tom en tabasco

gin, tonic en vers fruit

8.00u-10.30u

10:30u-16:00u

10:30u-16:00u

10:30u-17:00u

aperol, prosecco, bruiswater en 
sinaasappel

CROQUE MONSIEUR
boerenham, Gruyère, jonge kaas, bechamel en verse kruiden.

croissant
jam & boter
yoghurt (kokosyoghurt+ 1,5) 
Lely granola
vers fruit
kaas

10

meerzadenbrood
kaas
avocado & tomaat
yoghurt (kokosyoghurt + 1,5)
Lely granola
vers fruit
gepogepocheerd ei

geserveerd op meerzadenbrood
gluten vrij brood + 1

SA - so - swe

KINDERMENU
vraag ons personeel


